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A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM)i e a Associação Portuguesa de 

Estudos sobre as Mulheres (APEM) promovem, desde fevereiro de 2014, o projecto CAPACITA.  

 

CAPACITA tem impulsionado a mobilização e a articulação da PpDM e das suas organizações-

membros e associadas, enquanto agentes da sociedade civil organizada na área dos direitos 

humanos das mulheres e da promoção da igualdade de género, através da capacitação das 

organizações para a intervenção sustentável baseada em conhecimento, redes de trabalho e 

relações de cooperação institucional.  

Mais informação: http://plataformamulheres.org.pt/projectos/capacita/. 

 

No seminário final do CAPACITA apresentar-se-ão resultados e discutir-se-á o futuro. 

Abordaremos, em concreto, três dos produtos resultantes dos vários grupos de trabalho 

criados no âmbito do projecto, e relacionados com três das temáticas centrais para os Direitos 

das Mulheres em Portugal: 

 

 Democracia paritária: a participação e a representação política das mulheres. Em torno do 

argumentário revisto e actualizado “Afinal o que é a democracia paritária”, debater-se-à 

com peritas, activistas, e representantes dos partidos políticos com assento parlamentar; 

falar-se-á do que se pretende no futuro. 

 ONGDM: quem somos; o que fazemos; o que nos legitima; o que produzimos? o Centro de 

Recursos e de Conhecimento Digital Maria Alzira Lemos. Este centro é ponto focal de 

acesso e de partilha de conhecimento, de estabelecimento de relações de proximidade e 

de parcerias, fórum de debates e ferramenta de formação a distância (nas modalidades e-

learning e b-learning) em temáticas centrais aos direitos humanos das mulheres; debater-

se-á o seu valor acrescentado com a presença de activistas e peritas em formação e em 

centro de recursos especializadas na igualdade entre mulheres e homens; 

 Toolkit para o Activismo Feminista: a renovação geracional dos movimentos feministas. O 

activismo tem assumido diferentes formas ao longo do tempo; criado o toolkit para o 

Activismo Feminista, uma ferramenta disponível online na página web da PpDM, com 

exemplos práticos e com linguagem acessível, para que todas e todos possam dar voz aos 

direitos das mulheres em Portugal, debater-se-ão exemplos de acções com impacto e 

aquelas que são as pontes que ligam as/os feministas de ontem às/aos de amanhã. 

 

As sessões de abertura e de encerramento do seminário constituirão momentos de 

enquadramento e de reflexão institucional sobre as organizações de direitos das mulheres e 

promotoras da igualdade entre mulheres e homens em Portugal enquanto colectivo de 

organizações da sociedade civil organizada e o papel destas na promoção de uma sociedade 

justa, paritária e democrática. 

http://plataformamulheres.org.pt/projectos/capacita/


 

 

 

 

CAPACITA | Seminário final, Lisboa, 19 Jan. 2016 

 
Projecto co-financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA Grants) 

no âmbito do programa Cidadania Ativa, gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian.  

                                             

                                                 
    
i Sobre a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) 
 
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) é uma associação de carácter 
social, cultural e humanista, sem fins lucrativos e independente sob o ponto de vista 
partidário, administrativo e confessional, que tem como membros ONGDMs. Foi criada no dia 
12 de Novembro de 2004 com o objectivo de construir sinergias para a reflexão e acção 
colectiva, tendo em vista a promoção da igualdade entre as mulheres e os homens e a defesa 
dos direitos das mulheres, com recurso aos mais variados meios, entre os quais pesquisa, 
lobbying, divulgação, comunicação, sensibilização e formação. A Plataforma pretende, 
também, contribuir para a implementação do mainstreaming da igualdade de género em todas 
as dimensões da vida social. 
 
A Plataforma trabalha no sentido da capacitação, articulação e mobilização das ONGDMs 
portuguesas e para o reforço da cooperação destas com ONGs Europeias, da região EuroMed e 
Internacionais que trabalham nesta área, de forma a potenciar a sua actuação na sociedade 
enquanto actores do processo de implementação da igualdade de género.  
 
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres representa Portugal no Lobby Europeu 
das Mulheres (LEM) e na Associação das Mulheres da Europa Meridional (AFEM) e é membro 
da Fundação das Mulheres do Euro-Mediterrâneo (FFEM). A Plataforma é membro da 
Plataforma da Sociedade Civil Europeia contra o Tráfico de Seres Humanos e tem Estatuto 
Consultivo Especial junto do ECOSOC das Nações Unidas. 
 
A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres gere o “Centro Maria Alzira Lemos | 
Casa das Associações” e é composta, actualmente, por 20 organizações que representam as 
mulheres em toda a sua diversidade. 

Para mais informações: www.plataformamulheres.org.pt  
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